نگهبــان

9318
(مسافران )

با قوّت گرفتن از قدرت مطلق « ،اهلل»  ،جلسه را آغاز مينمائيم .

* سالم دوستان من ………… .نگهبان اين جلسه هستم .
* اين يك كارگاه آموزشی (عمومی  /خصوصی ) كنگره  06میباشد .
* خواهش میكنم براي رهايی خودمان از دست نيرومند ترين دشمن خودمان كه جهل و
نا آگاهی خودمان است 41 ،ثانيه سكوت نماييم و به خدا پناه ببريم.
سكوت ( ...در سكوت كسي نبايد آمد و رفت نمايد)

* دوستان ! ما افراد خواهان رهايی از دام اعتياد  ،درحال عبور ازتاريكیها بهطرف
روشنايیها هستيم  ،بنابراين خود را مسافر معرفی میكنيم .
‘‘ اين سفر ،سفرياست از ظلمت به نور  ،از ناداني به دانايي  ،از حقارت به سرفرازي  ،از ترس به
شجاعت  ،ازكفر به ايمان  ،از قهر به مهر و در نهايت  ،از نفرت بهطرف عشق ’’
* من…… يك مسافر هستم  .آيا مسافرين ديگري در اين جلسه حضور دارند ؟
* از مسافر عزيز … … … خواهش میكنم استادي جلسه را براي خدمت كردن و ادارة
آن بپذيرند .
خواهش میكنم به احترام ايشان بايستيد .
( جلسه به استاد سپرده ميشود )

هدف از دبيري  ،كسب مهارت در نوشتن و ثبت وقايع و محتواي جلسات كنگره  06مي باشد ؛ لذا دبير در طول جلسه بايستي
مشغول نوشتن و ثبت سخنان استاد جلسه  ،مشاركتها  ،اعالم سفر و سخنان مسافر در مراسم جشن تولد باشد.

* حال طبق قانون يازدهم  ،سبد پول به گردش در میآيد  .كمكهاي داوطلبانه ما باعث
خودكفايی میشود و كنگره را در رسيدن به اهدافش ياري خواهد داد .
(نگهبان  ،در هر جلسه فقط يک بار ميتواند سبد پول را به گردش درآورد  .سبد پول دست به دست با نظارت مهمانداران به
گردش در ميآيد )

* از مرزبان كشيك خواهش ميكنيم در جايگاه قرار بگيرند و لژيونهايی كه شرايط پذيرش
تازه واردين را دارند  ،معرفی نمايند ؛ ابتدا مرزبان كشيك خانواده (.پيامها كوتاه و خالصه
بيان شوند)
* دوستان  ،براي رهايي خود و همسفران و نيز حرمت كنگره  ، 06الزم است از آوردن هرگونه
ماده مخدر به كنگره  ،شديداَ خودداري نماييم.
(جلسه مجدداَ به استاد واگذارمي شود )

بخـش دوم
* از ……… استاد جلسه تشكر میكنيم .
* از مسافر عزيز  ...............خواهش میكنيم نوشتار مصرف كننده كيست را بخوانند .
* از مرزبان كشيك  ،آقاي  ، ..............لژيون خدمتگذار  ،لژيون ( چندم )  ........و دبير جلسه ،
كه بخوبی خدمت نمودند تشكرمیكنيم .
* از دبير جلسه خواهش میكنيم موجودي سبد پول را اعالم نمايند .
* دوستان ! كنگره  06راهی است كه رهايی ما را فراهم نموده است  .لذا براي حفظ اعتماد افراد به
كنگره ، 06الزم و منطقی است كه هويت اعضا را حفظ نماييم .با تشكر از شركت دوستان  ،جلسه را با
دعاي كنگره  06به پايان میرسانيم.
توجه  :نگهبان فقط يک دعا ميكند ،طبق نوشتارها .سپس ميگويد:
هركس هر خواسته يا دعايي دارد در ذهن خود مطرح نمايد،
فقط يک خواسـته يا يک دعا  91 ،ثانيه سكوت و سپس  ،خداوندا ...
(براي  91ثانيه سكوت از  9669تا  9691در ذهن شمارش مي شود)

